
 

 

ПРОТОКОЛ №33 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної  

політики 
 

від 09.09.2021 р.         м. Ужгород 
 

ПРИСУТНІ:. 
Готра В.В. – заст. голови комісії., 

Гомонай В.В., Горват Е.І., Мандич Ю.В.,  
Мухомедянова Н.Б., Волосянський О.П., Білонка В.І., – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Риба А.Ю. – голова ,Чорній І.І. – секретар комісії, 
Бадида М.П., Роман М.В – члени комісії. комісії  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Кенс О.Ю. – заступник директора департаменту фінансів та бюджетної політики; 
Лукач П.М. – заступик начальника відділу фінансування місцевого господарства; 

Яцків  О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 
Савко М.В. – заступник начальника управліня капітального будівництва . 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної ролітики №667/33/04-12 від 

09.09.2021р.  (перерозподіл) 

II. Про звернення депутата Штефаньо В.П. №01-11/675 від 09.09.2021р. ,№01-

11/676  від 09.09.2021р. 

III.  Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/232 від 08.09.2021р.  

IV. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №645/33/06 -21 від 

06.09.2021р.  (субвенція) 

V. Про лист департаменту фінансів та бюджетної ролітики №667/33/04-12 від 

09.09.2021р. (субвенція) 

 

I. Про лист департаменту міського господарства лист №667/33/04-12 від 

09.09.2021р.  (перерозподіл) 

СЛУХАЛИ:  Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту фінансів та 

бюджетної політики №667/33/04-12 від 09.09.2021р., та зверненням депутата 

Штефаньо В.П. №01-11/675 від 09.09.2021р., №01-11/676  від 09.09.2021р. Білонки 

В.І.(усне звернення) щодо проведення перерозподілу між обєктами. 

 

1. Лист №32.01-10/92 від 03.09.2021р. департамент міського господарства, 

зверненням депутата Штефаньо В.П. №01-11/675 від 09.09.2021р., №01-11/676  від 

09.09.2021р., Білонки В.І. (усне звернення). 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів та бюджетної політики привести у відповідсність до 

проведеного перерозподілу бюджет територіальної громади та підготувати зміни на 

розгляд чергової сесії міської ради. ДМГ та Управлінню економічного розвитку міста 

внести зміни у відповідні цільові програми. 
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Програма 

капітального 

ремонту 

житлового фонду 

у м. Ужгород на 

2018-2022 роки   

3 277 

383    -86 000    830 000  744 000  416 295  

1 143 

242    

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт покрівлі 

житлових 

будинків    

1 532 

284    180 000    0  180 000  399 242  579 242    

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт покрівлі 
житлового 

будинку по вул. 
Франтішека 

Тіхого, 9  (ОСББ 

"Франтішека 
Тіхого 9") 

2020-
2021 

1 082 
284 46,1  150 000  63,4 0  150 000  399 242  549 242  

Штефан
ьо В. 



 

 

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт покрівлі 

житлового 
будинку по вул. 

Олександра 

Богомольця,18/22 
(ОСББ «Швачка») 

2021-
2022 450 000    30 000  8,3 0  30 000  0  30 000  Риба А. 

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт 

електрощитових, 

мереж 

електроосвітленн

я   299 426   150 000   60 000 210 000 0 210 000   

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт 
електрощитової, 

мереж 

електроосвітлення 
житлового 

будинку по вул. 
Вячеслава 

Чорновола,7 

2021-

2022 299 426    150 000  62,6 60 000  210 000  0  210 000  Білонка 

1216017 3131 

Капітальний 

ремонт 

водопроводу та 

каналізації   299 957  0  -50 000  20,8 100 000  50 000  17 053  50 000  

  

1216017 3131 

Капітальний 
ремонт 

водопроводу та 
каналізації 

житлового 

будинку по вул. 
Тиводара 

Легоцького, 31 

2021-

2022 299 957    -50 000  20,8 100 000  50 000  17 053  50 000  Білонка 



 

 

1216015 3131 

Капітальний 

ремонт та 

реконструкція 

ліфтів   

1 145 

716   -366 000   670 000 304 000   304 000   

1216015 3131 
вул. Минайська,25 
(5п.)  2021 160 000    64 000  50,0 0  64 000  0  64 000  

Штефа

ньо В. 

    

вул. Федора 
Достоєвського,20 

(ОСББ 
"Достоєвського 

20") 2021 298 216    120 000  100,0 120 000  240 000  0  240 000  Риба 

1216015 3131 

вул. 

Декабристів,53 

(ОСББ 
"Декабристів 53") 2021 687 500    -550 000    550 000  0  0  0  Риба 

    Програма 

благоустрою 

міста Ужгород на 

2018-2022 роки 

  

9 680 

000    -464 000  0,0 350 000  750 000  0  536 000    

1216030 3132 

Капітальний 
ремонт 

внутрішньокварта

льних 
водопровідно-

каналізаційних 

мереж провул. 
Університетський,

8 2021 200 000   -200 000    200 000  0  0  0  

Глагол

а Я. 

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт 
внутрішньокварта

льної зливової 

каналізації 
провул. 2021 200 000   200 000  100,0 0  200 000  0  200 000  

Глагол

а Я. 



 

 

Університетський,

8 

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт 

внутрішньокварт

альних територій   

4 100 

000    -250 000    350 000  100 000    100 000    

1216030 3132 

Капітальний 

ремонт 
внутрішньокварта

льної територій 

вул. Тиводара 
Легоцького,25-33 

2021-
2022 

4 100 

000   -250 000  2,4 350 000  100 000  0  100 000  

Білонк

а, 

Сідун 

1217442 3132 

Капітальний 

ремонт міських 

шляхів   

5 580 

000    -214 000    0  650 000  0  436 000    

1217442 3132 

Капітальний 
ремонт вул. 

Польова 

2021-

2022 

5 580 

000    -214 000  7,8 0  650 000    436 000  

Штефа

ньо 

    

РАЗОМ по 

РОЗПОРЯДНИК

У       -550 000              



 

 

 
Вивільнені кошти в сумі 550,0 грн. направити: 

Управлінню освіти -150 000,00 грн. 
- 80 000, 00 грн. на придбання інвентаря та поточний ремонт підлоги в 
навчальному кабінеті №304 в УЗОШ I-III ступенів №19; 

- 70 000, 00 грн. для придбання посудомийної машини, різальної машини для 
УЗОШ I-III ступенів №19; 

 
Управління капітального будівництва – 400 000, 00 грн. 

- 200 000, 00 грн. капітальний ремонт зливової каналізації по вул Міцкевича буд. 
3,5,7,5а,7,9 та вул.Достоєвського, буд.20; 

- 200 000, 00 грн. капітальний ремонт каналізаційної мережі Д-200 мм. По вул. 
Богомольця буд. 18 -22. 

-  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 
Управління охорони здоровя та цивільного захисту населення  
2.1. лист №120/31-19 від 08.09.2021р.  

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл бюджетних призначень та доручити 

департаменту фінансів винести питання на розгляд чергової сесії міської ради.          

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 
"Проти" – 3 

            Рішення не прийнято 

III.Про лист управління капітального будівництва №28.01-15/232 від 
08.09.2021р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом управління капітального 
будівництва №28.01-15/232 від 08.09.2021р. щодо внесення змін до Програми 

соціального та економічного розвитку міста та Бюджету Ужгородської 
територіальної громади на 2021р. по капітальному ремонту водогону Д-200 по 

вул. Гагаріна від будинку №50 до будинку 262 (виготовлення проектно-
кошторисноїх документації) без збільшеня загальних бюджетних призначень. 

ВИРІШИЛИ:Підтримати клопотання та рекомендувати департаменту фінансів 

та бюджетної політики і управлінню економічного розвитку міста внести 
відповідні зміни до Бюджету Ужгородської територіальної громади та програми 

соціального та економічного розвитку без збільшеня загальних бюджетних 
призначень. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

IV.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики №645/33/06-21 
від 06.09.2021р.  (субвенція) 



 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом №645/33/06-21 від 
06.09.2021р. щодо розподілу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на 

2021рік в частині делегування виконання завдань (У сфері надання первинної 
медичної допомоги) від Оноківської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: Погодити розподіл субвенцій та рекомендувати департаменту 

фінансів підготувати розпорядження міського голови із подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. Управлінню охорони здоровя та цивільного 

захисту населення внести зміни до відповідної цільової Програми.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 
V.Про лист департаменту фінансів та бюджетної ролітики №667/33/04-12 від 

09.09.2021р.  
СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту фінансів 

та бюджетної ролітики №667/33/04-12 від 09.09.2021р. щодо перерозподілу 
бюджетних призначень по коду КПКВК 0611182 “Виконання заходів, 

спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти 
“Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам” 

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл субвенцій та рекомендувати 

департаменту фінансів підготувати розпорядження міського голови із 

подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із відповіддю на протокольне 
доручкння, щодо кількості не використаних відпусток працівниками 
виконавчого комітету та Ужгородської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Доручити службі персоналу та 
спецроботи подавати віповідну інформацію на розгляд комісії з питань бюджету 

щодо кількості не використаних відпусток працівниками УМР  за підсумками 
півріччя.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Заступник голови комісії       Віталій ГОТРА 
 

 
 


